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Reglement en voorwaarden voor het ontlenen 
van tablets in de mediatheek. 
 

• Het ontleende toestel wordt enkel gebruikt voor activiteiten in de sfeer van onderwijs, 
onderzoek of in functie van een opdracht binnen de Arteveldehogeschool 

• Alle medewerkers en studenten van de Arteveldehogeschool kunnen gebruik maken 
van deze dienstverlening (binnen het kader van de onderwijsactiviteiten). Laptops en 
webcams kunnen ENKEL door medewerkers aangevraagd worden. 

• Tablets/laptops/webcams dienen gereserveerd te worden via het reservatiesysteem 
(http://www.arteveldehogeschool.be/mediatheek/reserveer). De maximale 
termijnen variëren naargelang het soort materiaal en het type gebruiker. 

  Medewerkers Studenten 
Tablets Leentermijn 1 werkweek 1 werkweek 
 Max. aantal Onbeperkt 3 toestellen 
 Op voorhand 1 maand 1 week 
    

Alle afwijkingen van deze maximale aantallen en termijnen, dienen per mail 
aangevraagd via de knop ‘uitzondering’ op 
http://www.arteveldehogeschool.be/mediatheek/reserveer.  

• Alle toestellen kunnen opgehaald worden tijdens de normale openingsuren van de 
mediatheek (zie https://www.arteveldehogeschool.be/mediatheken/ ), tenzij anders 
afgesproken.  Bij niet tijdig inleveren van tablets door studenten wordt een boete van 
1 € per begonnen dag en per toestel aangerekend. 

• Niet-gereserveerde tablets kunnen de dag zelf gevraagd worden aan de balie, mits 
registratie in het reservatiesysteem. 

• Apps op de tablets (enkel ipads) die met een eigen account geïnstalleerd worden zijn voor 
eigen rekening. Indien een app beschikbaar moet zijn, dient dit op voorhand 
aangevraagd te worden per mail. De App wordt dan toegevoegd aan de Artevelde-
Appstore en kan door de gebruiker vandaaruit zelf geïnstalleerd worden. Betalende 
apps dienen eerst goedgekeurd te worden door de budgetverantwoordelijke van de 
betalende dienst of opleiding. 

• Zelf-geïnstalleerde apps moeten verwijderd worden voor het terugbrengen. Eventuele 
wijzigingen aan instelling of applicaties moeten terug gezet worden naar de originele 
setting.  De hogeschool is niet verantwoordelijk voor het verwijderen van zelf-
geïnstalleerde apps. 

• Bij het niet naleven van dit reglement of schade aan de toestellen kan de ontlener geen 
tablets meer ontlenen tot het einde van het semester. Ook kan de 
opleidingsdirecteur op de hoogte gebracht worden. 

• Het toestel wordt in werkende staat met alle meegeleverde randapparatuur 
(beschermhoes, ev. oplader) ingeleverd. Persoonlijke accountgegevens moeten door 
de ontlener zelf uit het geheugen van het toestel gehaald worden. 

• De ontlening gebeurt  op  eigen  risico en  verantwoordelijkheid. In het geval van 
defecten, breuken, schade of ontbrekende onderdelen is de ontlener persoonlijk 
verantwoordelijk voor het betalen van de kosten voortvloeiend uit de herstelling van 
de schade of de aankoop van een nieuwe toestel door de hogeschool. 

• Het toestel wordt nooit onbeheerd achter gelaten. De ontlener is bij diefstal zelf 
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verantwoordelijk voor de  kosten bij  de aankoop  van  een  nieuw toestel door de 
hogeschool. 

 


